
 หนา   ๒๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตําบลผ้ึงรวง 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวง  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลผ้ึงรวงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวงและนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวง  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวงตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

    (๑)  วัตถุทุกชนดิที่คนกนิ  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ   หรือในรูปลักษณะใด ๆ    

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น   

แลวแตกรณี 

    (๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรบัใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร   

สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 



 หนา   ๒๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค  

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป 

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย   

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว 

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 



 หนา   ๒๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด   

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจง   

กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานท่ีประกอบการ 

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่จําหนายอาหารมีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณที่จําหนายอาหารท้ังหมดในอาคาร  นับจากขอบเขตผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบกิจการ   

ยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหารท่ีมีบริเวณ  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณภายในตัวอาคารและรวม

พ้ืนที่รอบอาคารที่ใชสําหรับการคาอาหารนัน้ดวย  ถาไมมีขอบเขตที่แนนอนใหคํานวณจากแนวเขตของพ้ืนท่ี 

ประกอบกิจการนั้น 

  (๓) สถานที่จําหนายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีประกอบกิจการ

รวมกันและใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี  ถาอาคารนั้นไมเชื่อมติดถึงกัน

ใหคํานวณพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี 

  (๔) สถานท่ีจําหนายอาหารที่ตั้งอยูในอาคารใด ๆ  ใหใชเลขที่ของอาคารนั้น  โดยให 

พิจารณาจากลักษณะพ้ืนที่ที่ประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปนเจาของเดียวกัน 

หรือไมใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี  การคํานวณพ้ืนที่ใหคํานวณพ้ืนท่ี 

ประกอบกิจการ  กรณีอาคารใดซึ่งจัดหองน้าํ  หองสวมแยกไวตางหากจะไมนับรวมพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวมนั้น 

ขอ ๗ ประเภทของสถานที่สะสมอาหารกําหนดลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือคํานวณ

คาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่สะสมอาหารท่ีมีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

ที่มีการตั้งสินคาอาหารเต็มพ้ืนท่ี  หรือวางสินคาอาหารท่ัว ๆ  ไปหลายจุด  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณตั้งวางสินคา 

อาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบกิจการรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ํา  หองสวม   

ยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 



 หนา   ๒๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพ้ืนท่ีหรือตั้งวางท่ีจุดใดจุดหนึ่ง  อาทิ  ตูแช  โตะวางสินคาอื่น ๆ   

ที่มีลักษณะคลายคลึง  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณท่ีตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนท่ีหองน้ํา  หองสวม 

และเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด  หากมีพ้ืนที่ไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่อาคารทั้งหมดใหคํานวณพ้ืนท่ี 

ของอาคารทั้งหมด  กรณีสถานท่ีประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดตอกัน  กึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ใหหมายถึง 

กึ่งหนึ่งของหองที่วางสินคาอาหารนั้น 

  (๒)  สถานที่สะสมอาหารท่ีเปนอาคารโกดังเก็บสินคาทีมีอาคารโกดังหลายหลัง 

แตมีเลขท่ีของอาคารโกดังเลขที่เดียวและมีเจาของคนเดียวกัน  ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังทั้งหมด 

รวมกับพ้ืนที่ของหองน้าํ  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี 

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง  มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียวแตมีเจาของหลายเจาของ 

ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  ใหแตละเจาของ 

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหอง  และมีเลขที่ของอาคารโกดังแตละหลัง  ใหคํานวณพ้ืนท่ี 

ของอาคารโกดังแตละหลังรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง   

แลวแตกรณี  แยกแตละโกดัง 

กรณีท่ีมีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดงันั้น  ใหคํานวณพ้ืนที่ของสถานที่สะสมอาหาร 

ของแตละเจาของรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง   

แลวแตกรณี  ใหแตละเจาของ 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ี 

สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓)  จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามหลักเกณฑ 

มาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 



 หนา   ๒๖๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๔)  จัดใหมีระบบการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวง 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวใน  (๑.๑)  -  (๑.๖) 

   (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บและการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหาร 

สวนตําบลผ้ึงรวงกําหนด 

   (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ 

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ 

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบยีบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวง 



 หนา   ๒๖๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบยีบ  เรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวง 

ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติใหถูกตอง

ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาอาหาร

ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณน้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมท้ังสุขลักษณะสวนบุคคล 

ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  ผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกัน 

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 

  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา 

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้น  ใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย 

  (๔)  การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ   

รวมทั้งปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวเพียงพอ 



 หนา   ๒๖๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง  

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวง 

ขอ ๑๑ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการ 

ไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  อื่นๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวงประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๖๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๙  และขอ  ๑๐  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๒๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๓ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมใิชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวงประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ 

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง   

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ี 

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล   

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง 

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๔ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๖๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๖ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน 

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๘ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลผ้ึงรวง 



 หนา   ๒๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ทองสุข  พลพหล   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลผ้ึงรวง 

 



 
บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลผึ้งรวง 
เรื่อง  สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ. 2560 

 

ลําดบัที ่ รายการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อปี

(บาท) 
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อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ังสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที ่
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
1.1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
1.2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
1.3 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร 
1.4 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 150 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
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อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
2.1 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร 
2.2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 800 ตารางเมตรขึ้นไป 
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แบบคําขอหนงัสือรบัรองการแจ้ง 

 
เลขที่ .............../...............      เขียนที่ ................................................ 
 
      วันที่ .......... เดือน ................................... พ.ศ................. 
 
  ข้าพเจ้า.................................................................... อายุ............ปี สัญชาติ......................... 
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่.................. ตรอก/ซอย.......................................ถนน................................ 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.................................................. จังหวัด....................................
โทรศัพท์...................................... 
 
  ข้อ 1) ขอย่ืนคําขอหนังสือรับรองการแจ้งเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท............................... 
(สถานที่จําหน่าย/สะสมอาหาร).....................................................................................ช่ือประกอบการ
................................................................................... ต้ังอยู่บ้านเลขที่..............................หมู่ที่..........................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต........................................ เทศบาล/อบต.............................................จังหวัด................................. 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผ้ึงรวง 
 
  ข้อ 2) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลผึ้งรวง เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560  พร้อมคําขอน้ีได้แนบ
หลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว ดังน้ีคือ 
   2.1) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
   2.2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
   2.3) หลักฐานอ่ืน ๆ ........................................................................... 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ)..............................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
         (......................................................)    
 
 
 

 



 
ใบรบัแจ้ง 

 
  ข้าพเจ้า (นาย/นางนางสาว)..................................................................................................... 
ตําแหน่ง.................................................. สังกัดส่วน............................................... สังกัดสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลผ้ึงรวง โทรศัพท์....................................................... 
 
  ได้รับคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง เลขที่ ................./....................  จาก (นาย/นาง/นางสาว) 
……………………………………………………….. ที่อยู่เลขที่........................... ตําบล....................................................... 
อําเภอ....................................................จังหวัด.............................................. 
 
 

 
     (ลงช่ือ).............................................. 
         (......................................................)  
     ตําแหน่ง............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ใบอนญุาตจัดตั้งสถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

เลขที่ ................../................     สํานักงาน .......................................... 
      วันที่ .......... เดือน ................................... พ.ศ.................. 
 

อนุญาตให้       บุคคลธรรมดา       นิติบุคคล  ช่ือ.................................................................
อายุ............ปี สัญชาติ........................... เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.........................................................
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่.................. ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................
ตําบล/แขวง.......................................................................อําเภอ/เขต................................................................ 
จังหวัด.......................................................โทรศัพท์.................................................... 
  1. จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท.........................................................................
สถานที่ช่ือ................................................................ พ้ืนที่ประกอบการ.............................................ตารางเมตร 
  2. ต้ังอยู่เลขที่ .................. หมู่ที่...................ตรอก/ซอย....................................................
ถนน....................................... ตําบล..................................................อําเภอ...................................................... 
จังหวัด.............................................................. 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ...................................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่.............................. 
เลขที่................................. วันที่............เดือน........................................... พ.ศ. ....................... 
  4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
   4.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลผ้ึงรวง เรื่อง สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง 
   4.2 ................................................................................................... 
 
  ออกให้  ณ  วันที่.................... เดือน..................................... พ.ศ...................... 
  สิ้นอายุ   วันที่........................ เดือน.................................... พ.ศ....................... 
 
 
     (ลงช่ือ) 
               (.......................................................) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผ้ึงรวง  
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 
 

 
 

 
หนังสือรบัรองการแจ้งจัดตัง้สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เล่มที่............. เลขที่.........../..............    สํานักงาน .............................................. 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้           บุคคลธรรมดา        นิติบุคคล   
ช่ือ............................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ.................................................... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..........................................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี......................
หมู่ที่............. ตรอก/ซอย.................................ถนน................................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด...........................................โทรศัพท์........................................ 
  1. จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท..................................................................................
สถานที่ช่ือ...................................................................... พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
  2. ต้ังอยู่เลขที่ .............. หมู่ที่.........ตรอก/ซอย...................................ถนน............................ 
ตําบล...........................................อําเภอ.................................................... จังหวัด.............................................. 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ...................................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่............................. 
เลขที่................................. วันที่............เดือน.............................................. พ.ศ. ......................... 
  4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
   4.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลผึ้งรวง  เรื่อง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2560  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตาม
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง 
   4.2 ................................................................................................... 
 
  ออกให้  ณ  วันที่.................... เดือน...................................... พ.ศ........................ 
  สิ้นอายุ      วันที่.................... เดือน....................................... พ.ศ....................... 
 
 
     (ลงช่ือ) 
      (.....................................................) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผ้ึงรวง  
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 



 
 
 
 
 

คําขอรบัใบแทนใบอนญุาต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
         เขียนที่................................. 
       วันที่............ เดือน.......................... พ.ศ............. 
 
  ข้าพเจ้า.....................................................................(ช่ือผู้รับอนุญาต) ซึ่งมีผู้ดําเนินการ
กิจการช่ือ...................................................................................... ได้รับใบอนุญาตจําหน่ายอาหาร        
ประเภท...................................................................สถานประกอบการตั้งอยู่ที่ เลขท่ี.............. หมู่ที่.......... 
ตําบล...................................... อําเภอ.....................................................จังหวัด............................................... 
โทรศัพท์............................................... 
 
  มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตจําหน่ายอาหารประเภท............................................. 
.......................................................... เน่ืองจาก.................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย  คือ 
  1)      สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย) 
  2)      ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณถีูกทําลายหรือชํารุด) 
  3)      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
  4)      หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  5)      สําเนาทะเบียนบ้าน 
  6)      อ่ืน ๆ ........................................................................ 
 
 
     (ลงช่ือ)............................................ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
            (.................................................) 
 
 
 
หมายเหต ุ (1) ในกรณีใบอนญุาตสูญหาย ให้นําใบแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ัน
  สูญหายมาด้วย 
 (2) ในกรณีทีใ่บอนุญาตถูกทําลายสาระสําคัญ ให้แนบใบอนุญาตน้ันมาด้วย 
 (3) ใส่เครื่องหมาย/ลงในช่อง       หน้าข้อความที่ต้องการ/ใช้ 

เลขที่...............................................
วันที่................................................. 
ลงช่ือ.............................. ผู้รับคําขอ 



แบบคําขอรบัใบอนญุาต 
 

        เขียนที่……………………………………………  
      วันที่..................เดือน..................................พ.ศ.............   

 
  ข้าพเจ้า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อายุ . . . . . . . . . . . . . .ปี                   
สัญชาติ.................. อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย............................ถนน.................................... 
ตําบล........................................ อําเภอ.............................................เทศบาล/อบต.......................................... 
จังหวัด..............................................  หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
  ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการ 
  (   )  สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท...........................................  
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ..................................... ตารางเมตร 

(   )  กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท........................................................ 
มีคนงาน..................................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด..............................................แรงม้า 
   (   )  กิจการตลาดที่มีการจําหน่าย ..............................  (เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/
ตามวันนัด)  

(   )  กิจการจาํหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ  จําหน่ายสินค้าประเภท................. 
ณ  บริเวณ...........................................................โดยวิธีการ............................................................. 
   (   )  กิจการรบัทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท 
      เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจํากัดที่........................................................  
      เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.................................  
      เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที่........................................................  
      เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่................................... 
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................................พร้อมคําขอน้ี   

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ  เอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
๑.  สําเนาบัตรประจําตัว....................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓.  หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 
   ๓.๑……………………………………………………………………………………. 
   ๓.๒……………………………………………………………………………………. 
  ๔.  ………………………………………………………………………………………………… 
  ๕.  ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 



แผนผงัแสดงทีต่ั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ)...............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (.........................................) 
 

ความเหน็ของเจ้าพนกังานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี...............................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ........................................................................................................   
.............................................................................................................................................................................. 
 
     (ลงช่ือ).................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        (..............................................) 
           ตําแหน่ง....................................................วันที่......../............../......... 
 

 
คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

 
 (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
     (ลงช่ือ).......................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
         (............................................) 
    ตําแหน่ง...............................................วันที่......../................../.......... 
 

 



 
 
 
 
 

คําขอรบัใบแทนหนังสือรบัรองการแจ้ง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         เขียนที่..................................... 
       วันที่............ เดือน........................... พ.ศ............ 
 
  ข้าพเจ้า...............................................................................(ช่ือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง) 
ซึ่งมีผู้ดําเนินการกิจการช่ือ............................................................ ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่ 
จําหน่ายอาหาร ประเภท....................................................................สถานประกอบการต้ังอยู่ที่ เลขท่ี............ 
หมู่ที่.......... ตําบล......................................... อําเภอ.........................................จังหวัด................................... 
โทรศัพท์............................................... 
 
  มีความประสงค์ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท 
...................................................................... เน่ืองจาก........................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย  คือ 
  1)      สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย) 
  2)      ใบอนุญาตเดิมเทา่ที่เหลืออยู่ (กรณถีูกทําลายหรือชํารุด) 
  3)      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
  4)      หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  5)      สําเนาทะเบียนบ้าน 
  6)      อ่ืน ๆ ........................................................................ 
 
 
    (ลงช่ือ).............................................ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับการแจ้ง 
          (..................................................) 
 
 
 
หมายเหต ุ (1) ในกรณีใบอนญุาตสูญหาย ให้นําใบแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ัน
  สูญหายมาด้วย 
 (2) ในกรณีทีใ่บอนุญาตถูกทําลายสาระสําคัญ ให้แนบใบอนุญาตน้ันมาด้วย 
 (3) ใส่เครื่องหมาย/ลงในช่อง          หน้าข้อความท่ีต้องการ/ใช้ 

เลขที่...............................................
วันที่................................................. 
ลงช่ือ.............................. ผู้รับคําขอ 



 
 

 
 

 
ใบแทนใบอนญุาตจัดตั้งสถานที่จําหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เล่มที่............. เลขที่............/..............    สํานักงาน ............................................. 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้         บุคคลธรรมดา           นิติบุคคล   
ช่ือ.....................................................อายุ.................ปี สัญชาติ............................... เลขบัตรประจําตัว
ประชาชนเลขที่.................................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี.......................หมู่ที่.............        
ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................โทรศัพท์............................................... 
  1. จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท..................................................................................
สถานที่ช่ือ................................................................ พ้ืนที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร 
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